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PoznejBibli
biblické příběhy pro nejmenší 

Žil jeden prorok a ten se jmenoval Samuel. 
prorok byl člověk, který lidem vyřizoval
zprávy od boha.

Jednoho dne řekl bůh Samuelovi, aby šel
do betléma k muži jménem Jišaj. Jišaj měl
osm synů.

Jak se jmenoval prorok?

S __ M __ E __.

Kolik synů měl Jišaj?

10 9 8

bůh řekl Samuelovi, že jeden z Jišajových
synů se stane králem. Když Samuel uviděl
prvního syna Eliaba, myslel si, že je to on,
protože byl vysoký a hezký. bůh však řekl:
„Člověk se dívá, jak druhý vypadá, ale já hledím na srdce.“

Jišaj ukázal Samuelovi sedm svých synů. Samuel mu ale řekl: „bůh nevybral
ani jednoho z těchto chlapců. Máš ještě nějakého syna?“

A tak Jišaj poslal pro svého nejmladšího syna Davida. Ten kdesi pásl ovce.
Když David dorazil, oznámil bůh Samuelovi, že je to on. Samuel ho tedy
pomazal olejem na znamení, že se jednoho dne stane králem.

Jen bůh viděl do Davidova srdce a věděl, že on je tím pravým, 
kdo se má stát králem.

1. příběh Vyvolení krále
O čem je příběh: bůh se dívá na srdce Přečti si:

1. Samuelova
16,1-13
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Vybarvi obrázek. 
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Goliáš byl obr a patřil k filištínskému
vojsku. Filištíni nevěřili v boha. Izraelci
a Filištíni spolu právě vedli válku.
Izraelité v boha věřili. V minulosti jim
mnohokrát pomohl zvítězit v bitvách,
protože mu důvěřovali.

Goliáš křičel každý den: „Vyberte
jednoho z mužů, aby se mnou bojoval.
Když vyhraje a zabije mě, budeme
vašimi otroky. pokud ale vyhraju já a
zabiju ho, budete vy našimi otroky.“

pokaždé, když to izraelští vojáci slyšeli,
zachvátil je strach. Úplně zapomněli,
že bůh by jim rád pomohl.

Jak se jmenoval obr? G ___ L ___ Á ___

Zakroužkuj, jak se Izraelci cítili, když slyšeli Goliáše:

báli se.         Rozesmálo je to.          Rozplakali se.

Jednoho dne poslal Jišaj svého syna Davida, aby zjistil, jak se vede v bitvě jeho bratrům.
právě dorazil do tábora a Goliáš spustil nanovo. David viděl, jak se ho jeho lidé bojí.

„Král Saul slíbil velikou odměnu tomu, kdo toho obra zabije,“ říkali.

bůh slíbil, že se o Izraelce postará, když mu budou důvěřovat. David bohu důvěřoval a
všem řekl, že bůh má moc Goliáše porazit.

Vybarvi slova. říkají, komu David důvěřoval:

živému bohu 
Ke králi Saulovi se donesla Davidova slova, a tak ho nechal přivést k sobě.

2. příběh boj s Goliášem
O čem je příběh: bůh dává odvahu Přečti si:

1. Samuelova
17,1-31

/10

Vybarvi obrázek. 
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Když král Saul uslyšel, co David říká, poslal pro něj.

David řekl králi Saulovi: „Vaše výsosti, nikdo by neměl mít z toho
Filištína strach! půjdu a budu s ním bojovat.“

Saul si nemyslel, že by David mohl s Goliášem bojovat. byl ještě
chlapec a Goliáš byl vycvičený voják.

David byl velmi statečný. Když se staral o otcovy ovce, přišel lev, a
jednou dokonce medvěd, a napadl ovce. David je zabil oba dva – lva
i medvěda.

Doplň chybějící písmena:

David řekl, že bude bojovat s G ___ L ___ Á ___ E ___.

David byl velmi S ___ A ___ E ___ N ___. Zabil L ___ ___

a taky M ___ D ___ ě ___ A.

David řekl Saulovi, co udělal. Věděl, že mu bůh
pomůže porazit i Goliáše.

Saul dal Davidovi svou výzbroj. Ta však pro něj
byla příliš velká. Raději se ozbrojil pěti oblázky 
z potoka a svým prakem.

Jakmile Goliáš uviděl Davida, musel se smát.
Myslel si, že není nic jednoduššího, než zabít
kluka jako byl David. David však důvěřoval
hospodinu. Vložil jeden oblázek do praku,
roztočil... a kámen trefil obra přímo do čela. 
Ten se skácel k zemi.

David běžel k němu, popadl Goliášův meč a obra
zabil.

David dokázal zabít obra, protože důvěřoval
hospodinu.

3. příběh Goliášova prohra
O čem je příběh: bůh dává vítězství Přečti si:

1. Samuelova
17,32-51

/10
Vybarvi obrázek.
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

C6

Máš nejlepšího kamaráda/kamarádku? Davidovým nejlepším přítelem byl
Jonatan. byl to syn krále Saula.

Saul měl velkou radost, když David zabil obra Goliáše. proto vzal Davida 
do svého domu, aby žil s ním a jeho rodinou.

Doplň chybějící písmena:

David měl nejlepšího p ___ í ___ E ___ E. 

Jmenoval se J ___ N ___ T ___ N. byl to Saulův S ___ N.

David byl dobrý voják. Saul ho brzy
jmenoval důstojníkem armády.

Jednoho dne slyšel Saul, jak na ulici
zpívají ženy: „Saul pobil tisíce, ale
David desetkrát více.“

Saula se to dotklo a začal na Davida
žárlit. Nelíbilo se mu pomyšlení, že
lidé mají radši Davida než jeho.

Druhého dne hrál David Saulovi na
citeru a Saul se velmi rozčílil. 
hodil po Davidovi kopí, tomu se však
podařilo uhnout. bůh Davida
ochraňoval.

Také my můžeme bohu důvěřovat, že
se o nás postará!

úroveň 1

4. příběh Život se Saulem
O čem je příběh: boží ochrana Přečti si:

1. Samuelova
18,1-16

/10

Vybarvi obrázek. 
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